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CONTRATO N° 029/2021

O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o n°.
13.927.819/0001-40, com sede na Praça João Thiago dos Santos, N° 25 - Centro, nesta Cidade, representada neste ato
por sua autoridade maior a Senhora Prefeita Moema Isabel Passos Gramacho, doravante denominado
CONTRATANTE e de outro lado a empresa LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o N° 13.530.225/0001-00, sediada na Rua Rubens Guelli, 68,
Sala 403, CEP: 41.815-135, Itaigara, Salvador/BA, neste ato representada na forma dos seus Estatutos Sociais,
doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos do Processo Administrativo N° 03899/2021 tem entre si
justo e acordado o presente Contrato, observadas as cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO DO CONTRATO
Contratação de empresa para Aquisição de 83.643 (oitenta e três mil e seiscentos e quarenta e três) kits de alimentos,
para distribuição em 3 (três) etapas de 27.881 (vinte e sete mil e oitocentos e oitenta e um) kits aos alunos devidamente
matriculados da rede pública de ensino do Município de Lauro de Freitas/BA.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
As quantidades e as especificações dos kits de alimentos conterão os seguintes itens:
Item
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Detalhamento
Kit 01 — Educação Fundamental
AÇUCAR CRISTAL: Açúcar cristal, na cor branca, sacarose de cana de
açúcar, sem sujidades. Embalagem em polietileno, contendo dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação ou número
de identificação do lote, prazo de validade até 31 de dezembro de 2021, de
acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS (PESO
DE 1KG).
ARROZ PARBOLIZADO: arroz subgrupo parbolizado, classe longo fino tipo 1, com
grãos limpos e inteiros, de procedência nacional e de safra corrente, isento de mofo
ou de quaisquer outros grãos e sujeiras, livre de odores estranhos e de substancias
nocivas, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação ou número de
identificação do lote, prazo de validade até 31 de dezembro de 2021, de acordo com
as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS (PESO DE 1KG).
BISCOITO SALGADO, TIPO "CREAM CRACKER", ingredientes: Farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fálico, gordura vegetal, extrato de malte,
açúcar, amido, sal, soro de leite, fermento biológico, lecitina de soja,
fermento químico, bicarbonato de sódio e aromatizantes. Pacote com 400
gramas, contendo 03 pacotes internos individuais. Embalagem externa com
dados de identificação do produto, informação nutricional, numero do lote,
quantidade do produto, data de fabricação e prazo de validade até 31 de
.
dezembro de 2021.
Café em pó - Especificação: café em pó moído e torrado, embalagem com
250 gr, hermeticamente vedado e resistente com data de fabricação e
validade até 31 de dezembro de 2021.
FEIJÃO CARIOQUINHA: Feijão carioquinha, tipo 1 classe, longo, fino com
grãos limpos, de procedência nacional e de safra corrente, isento de mofo e
insetos, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação ou número de identificação do lote, prazo de validade até 31
de dezembro de 2021, de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes
da ANVISA/MS (PESO DE 1KG).
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FARINHA DE MILHO FLOCADA: Farinha de milho focada sem sal, 100%
natural, pré-cozido, tipo 1, com dados de identificação do produto, marca do
145.164
fabricante, data de fabricação ou número de identificação do lote, prazo de
validade até 31 de dezembro de 2021, de acordo com as Normas e/ou
Resoluções ventes da Anvisa/MS (Embalagem com 500 gr)
LEITE EM PO INTEGRAL: Leite em pó integral, tradicional, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação ou número
145.164
de identificação do lote, prazo de validade até 31 de dezwmbro de 2021, de
acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS
(Embalagem com 200 gr)
MACARRÃO: Massa tipo espaguete a base de sêmola, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação ou número
72.582
de identificação do lote, prazo de validade, de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS (Embalagem com 500 gr)
PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA — PTS, granulada, escura, tipo carne,
produto obtido a partir do processamento da farinha da soja
desengordurada, proteína isolada de soja e/ou proteína concentrada de
soja. Natural, tamanho médio. Isento de matéria terrosa, detrito animal ou
vegetal e qualquer substância contaminante que possa alterar ou encobrir
qualquer alteração de produto. Deve estar de acordo com as normas da
72382
agência nacional de vigilância sanitária e do ministério de agricultura. O
produto deverá estar embalado em sacos de polietileno atóxico, fechado
hermeticamente por termossoldagem, com peso líquido de 400g, e a
embalagem secundária em fardos de polietileno reforçado, bem fechado,
com peso líquido de 10 kg. Deve garantir resistência a danos durante o
transporte e armazenamento. Validade até 31 de dezembro de 2021
Valor total
Kit 02- Educação Infantil (Creche e Pré Escola)
AÇUCAR CRISTAL: Açúcar cristal, na cor branca, sacarose de cana de
açúcar, sem sujidades. Embalagem em polietileno, contendo dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação ou número
11.061
de identificação do lote, prazo de validade até 31 de dezembro de 2021, de
acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS (PESO
DE 1KG).
ARROZ PARBOLIZADO: arroz subgrupo parbolizado, classe longo fino tipo
1, com grãos limpos e inteiros, de procedência nacional e de safra corrente,
isento de mofo ou de quaisquer outros grãos e sujeiras, livre de odores
estranhos e de substancias nocivas, acondicionado em embalagem de
11.061
polietileno atóxico, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação ou número de identificação do lote, prazo de
validade até 31 de dezembro de 2021, de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS (PESO DE 1KG).
BISCOITO SALGADO, TIPO "CREAM CRACKER", ingredientes: Farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fálico, gordura vegetal, extrato de malte,
açúcar, amido, sal, soro de leite, fermento biológico, lecitina de soja,
fermento químico, bicarbonato de sódio e aromatizantes. Pacote com 400
11.061
gramas, contendo 03 pacotes internos individuais. Embalagem externa com
dados de identificação do produto, informação nutricional, número do lote,
quantidade do produto, data de fabricação e prazo de validade até 31 de
dezembro de 2021.
Café em pó - Especificação: café em pó moído e torrado, embalagem com
11.061
250 gr, hermeticamente vedado e resistente com data de fabricação e
Validade até 31 de dezembro de 2021.
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FEIJÃO CARIOQUINHA: Feijão carioquinha, tipo 1 classe, longo, fino com
grãos limpos, de procedência nacional e de safra corrente, isento de mofo e
insetos, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação ou número de identificação do lote, prazo de validade até 31
de dezembro de 2021, de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes
da ANVISA/MS (PESO DE 1KG).

11.061

7,93

87.713,73
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FARINHA DE MILHO FLOCADA: Farinha de milho flocada sem sal, 100% natural,
pré-cozido, tipo 1, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação ou número de identificação do lote, prazo de validade até 31 de
dezembro de 2021, de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da
Anvisa/MS (Embalagem com 500 gr)

22.122

1,88

41.589,36

33.183

6,49

215.357,67

11.061
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28.758,60
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61.277,94
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LEITE EM PÓ INTEGRAL: Leite em pó integral, tradicional, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação ou número
de identificação do lote, prazo de validade até 31 de dezwmbro de 2021, de
acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS
(Embalagem com 200 gr)
MACARRÃO: Massa tipo espaguete a base de sêmola, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação ou número
de identificação do lote, prazo de validade, de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS (Embalagem com 500 gr)
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA — PTS, granulada, escura, tipo carne,
produto obtido a partir do processamento da farinha da soja
desengordurada, proteína isolada de soja e/ou proteína concentrada de
soja. Natural, tamanho médio. Isento de matéria terrosa, detrito animal ou
vegetal e qualquer substância contaminante que possa alterar ou encobrir
qualquer alteração de pi'oduto. Deve estar de acordo com as normas da
agência nacional de vigilância sanitária e do ministério de agricultura. O
produto deverá estar embalado em sacos de polietileno atóxico, fechado
hermeticamente por termossoldagem, com peso líquido de 400g, e a
embalagem secundária em fardos de polietileno reforçado, bem fechado,
com peso líquido de 10 kg. Deve garantir resistência a danos durante o
transporte e armazenamento. Validade até 31 de dezembro de 2021
VALOR TOTAL
Total Geral

R$628.817,85

R$ 4.859.622,63

PARAGRAFO SEGUNDO

Passam a fazer parte integrante deste instrumento, como se transcritos fossem, o Processo Administrativo — Processo
Administrativo — N° 03899/2021, com todas as instruções e documentos, e seus anexos, complementando o presente
Contrato para todos os fins de direito e obrigando as partes ao seu cumprimento em todos os seus termos, inclusive a
Proposta de Preços da CONTRATADA, naquilo que não contrariar este instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA — DO VALOR
2.1. Pelo objeto do presente negócio jurídico, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o Valor global de R$
4.859.622,63 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e três
centavos);
2.2. Estão inclusos no valor previsto nesta Cláusula, todos os tributos, contribuições e encargos trabalhistas incidentes
sobre o objeto deste Contrato, de acordo com a legislação em vigor;
2.3. As despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto da presente licitação, estarão i luídas nos preços
propostos, sendo de inteira responsabilidade da contratada.
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CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1. Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, quando da sua contratação, de acordo com o preço, os prazos e as
condições estipuladas neste Termo de Referência;
3.2. Receber provisoriamente o material mediante regular aferição de quantitativos, disponibilizando local, data e
horário;
3.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
3.4. Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos objetos fornecidos,
para que sejam corrigidos;
3.5. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pelo fornecedor;
3.6. Assegurar-se da boa qualidade dos objetos fornecidos;
3.7. Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva
entrega do objeto contratado e o seu aceite;
3.8 Aplicar a Adjudicatária as sanções regulamentares e contratuais.
CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1. Efetuar a entrega dos itens em perfeitas condições, no prazo e locais indicados pela Contratante, em estrita
observância das especificações deste Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal
juntamente com todas as regularidades fiscais em dias, constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante,
tipo, procedência e prazo de garantia;
4.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
4.3. Se após o recebimento definitivo do produto for encontrado algum "Vício oculto", o fornecedor substituirá de
imediato, contados do recebimento do aviso escrito enviado por e-mail ou outro meio hábil;
4.4. Comunicar por escrito a Administração, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que
julgar necessário;
4.5. Acatar as determinações dos responsáveis pelo recebimento e conferencia dos materiais;
4.6. O fornecimento dos produtos, de cada nota de empenho, deverá ocorrer em parcela única;
4.7. Abster-se de subcontratar total ou parcialmente o objeto do contrato;
4.8. Arcar com todos encargos decorrentes da presente contratação, especialmente os referentes a fretes, taxas, seguros,
encargos sociais e trabalhistas.
CLÁUSULA QUINTA — FORMA DE PAGAMENTO
5.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da certificação de que o material foi aceito,
mediante a apresentação de Nota Fiscal/Boleto Bancário com código de barra contendo o n.° do CNPJ da empresa, n.° da
conta bancária, nome do banco e da respectiva agência bancária;
5.2. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Secretaria responsável pelo
pedido;
5.3. Se o objeto não for entregue conforme condições deste termo, o pagamento ficará suspenso até seu recebimento
regular, sem prejuízo de multa e outras sanções a serem previstas neste termo de referência e em contrato;
5.4. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua
reapresentação, desde que devidamente regularizados;
5.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação
financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
No caso da CONTRATADA deixar de cumprir qualquer disposição contratual e se o fato for devidamente comprovado,
os pagamentos devidos ficarão retidos até que a pendência seja resolvida definitiva e integralm/ente, sem prejuízo de
quaisquer medidas punitivas, em consonância com a Lei N° 8.666/93.
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CLÁUSULA SEXTA — DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas deste Contrato serão pagas com recursos consignados no orçamento do MUNICÍPIO DE LAURO DE
FREITAS, por conta das seguintes rubricas orçamentárias: 02.1001.2208.339030.00; 02.1001.2208.339030.15.
CLÁUSULA SÉTIMA — DO PRAZO DE ENTREGA/ DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS E DA
FISCALIZAÇÃO
7.1. O prazo de vigência contratual será de 90 (noventa) dias, após a assinatura do contrato;
7.2. Os itens serão recebidos: a) a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações
constantes do Termo de Referência e da proposta. b) definitivamente, após a verificação da conformidade com as
especificações constantes do Termo e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 01 (um) dia Útil
contado a partir do seu recebimento;
7.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputarse-á
como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;
7.4. O fornecedor deverá efetuar a troca dos produtos que não forem aceitos por estarem em desconformidade com a
quantidade, qualidade e especificações deste Termo, no prazo imediato a contar de sua notificação, por escrito ou e-mail,
sem quaisquer ônus à PMLF;
7.5. Procedida à conferência, a consequente aceitação será feita definitivamente pela Unidade solicitante, mediante
certidão do servidor responsável pelo recebimento;
7.6. Se no ato da entrega dos produtos a Nota Fiscal/ Boleto Bancário com código de barra não for aceita pela Unidade
Solicitante, devido a irregularidades em seu preenchimento, esta será devolvida para as necessárias correções, passando
a contar o recebimento provisório a partir da data de sua reapresentação;
7.7 A fiscalização do contrato será exercida por fiscal de contrato designado pela Secretaria de Educação, Sra. Fabiana
da Costa Vilas Boas, matricula N° 79.360;
7.8 A Secretaria Municipal de Educação - SEMED será o órgão gerenciador do contrato.
CLÁUSULA OITAVA — DO ADITAMENTO
8.1. O presente Contrato poderá ser alterado ou prorrogado mediante a celebração de termos aditivos, desde que presente
alguma das hipóteses previstas nos Arts. 57 e 65 da Lei N° 8.666/93.
CLÁUSULA NONA — RECISÃO CONTRATUAL
9.1. A inadimplência parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das cláusulas e condições estabelecidas no presente
CONTRATO, assegurará à CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação, através de oficio,
entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a critério da CONTRATANTE declarar
rescindido o presente CONTRATO nos termos desta cláusula e/ou aplicar as multas previstas neste termo contratual e as
demais penalidades previstas na Lei N° 8.666/93;
9.2. O presente CONTRATO poderá, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no Artigo 78 da Lei N°
8.666/93;
9.3. No caso de rescisão por razões de interesse público, a CONTRATANTE enviará à CONTRATADA aviso prévio,
com antecedência de 30 (trinta) dias;
9.4. A rescisão se dará de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos
previstos nos Incisos 1X, X e XVII do Artigo 78 da Lei N° 8.666/93;
9.5. Em qualquer caso de rescisão será observado o Parágrafo Único do Artigo 78 da Lei N° 8.666/93;
9.6. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77
da Lei N° 8.666/93.
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PARÁGRAFO ÚNICO
O Contrato será rescindido de pleno direito independentemente de interposição judicial ou extrajudicial para apuração de
responsabilidade civil, administrativa e criminal quando a contratada:
Recusar-se a prestar os serviços de acordo com as especificações estabelecidas no Contrato;
Falir ou dissolver-se;
Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA — FORO
10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Lauro de Freitas, para dirimir quaisquer dúvidas deste Contrato com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, é expedido o presente
Contrato em 04 (quatro) vias, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas
abaixo identificadas.

Lauro de Freitas, 16 de abril de 2021.
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